
 
JAARVERSLAG 2017. 
 
Het bestuur bestond in dit jaar uit voorzitter Hans Voorberg, secretaris Nico Broeders en 
Penningmeester Cees Dubbeld. 
 
Fietstunnel landgoed Vollenhoven  
Tegenover het landgoed Vollenhoven (grondgebied gemeente De Bilt) is een fietstunnel aangelegd die ervoor 
zorgt dat fietsers veilig onder de N237 door kunnen rijden. Dit draagt bij aan de verbetering van het 
fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist. 
Op initiatief van de stichting hebben leerlingen van de Stichtse Vrije School uit Zeist onder leiding van docente 
Anne-Marijke van Dijken, die tevens beeldend kunstenaar is, ontwerpen gemaakt voor schilderingen aan de 
binnenzijde van de tunnel. Ter voorbereiding hiervan heeft de stichting een presentatie gegeven aan de 
leerlingen over de karakteristieken en betekenis van de Wegh der Weegen.  
De feestelijke opening, door de Gedeputeerde van de provincie Utrecht mevr. Jacqueline Verbeek-Nijhof, was 
op 6 september waarbij ook de leerlingen van ‘de Stichtse’ aanwezig waren. 
 
Sortietegels  
Sinds het voorjaar is de tweede reeks sortietegels, tussen Soesterberg en Vollenhoven, aangebracht. Op onze 
website is de locatie van de tegels terug te vinden op een digitale kaart. 
 
Hotelarrangement. 
In het voorjaar heeft het Berghotel, in samenwerking met het bestuur, een hotelarrangement samengesteld 
waarbij de gasten gebruik maken van het Wegh der Weegen-fietsboekje. 
 
Samenwerkingsovereenkomst Streefbeeld 
De samenwerkingsovereenkomst c.q. intentieverklaring over de Wegh der Weegen is eind augustus/begin 
september getekend door de vier gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt. De provincie Utrecht 
ondertekende de verklaring in januari 2018. Allemaal onderschrijven ze daarmee de noodzaak van een 
Streefbeeld. Op verzoek van de provincie is aan het oorspronkelijke tekstontwerp toegevoegd dat de functie van 
de weg, een gebiedsontsluitingsweg, niet wijzigt. De provincie wil dat graag als een vaststaand gegeven 
genoteerd hebben, omdat de Wegh der Weegen in het wegennetwerk een belangrijke schakel is, zowel in het 
regionale netwerk als het landelijke netwerk en voor incidentmanagement. 
 
Streefbeeld. 
Met ondersteuning van SB4, het Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen te Wageningen en in 
nauw overleg met onze Raad van Advies, zijn wij met dit project aan de slag gegaan. Na verkregen subsidie van 
de provincie heeft SB4 als eerste stap de ruimtelijke situatie van en rond de Wegh in kaart en beeld gebracht en 
neergelegd in een zogeheten Atlas. 
In samenwerking met de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt zijn er op 18 
september en 13 november dialoogavonden georganiseerd om in gesprek te gaan over ideeën en suggesties 
met betrekking tot de Wegh. Naast o.a. een persbericht, 240 gerichte brieven aan de diverse bedrijven en 
instellingen aan de Wegh en direct mail aan organisaties worden omwonenden en andere belangstellenden per 
flyer opgeroepen om aan de dialoog deel te nemen. De dialoogavonden werden gehouden in Kontakt der 
Kontinenten. 
Uiteindelijk waren er 120 deelnemers tijdens de avonden aanwezig. 
Onderwerpen die aan de orde kwamen betreffende de toekomst van de Wegh, hoe de Wegh kan worden 
verbeterd, wat de betekenis en beleving van de Wegh is en zou moeten zijn, welke ideeën er zijn over de Wegh 
wat betreft natuur, ruimte, herinrichting, stedenbouw, verkeerskunde, cultuurhistorie, monumenten, 
kunstuiting, ecologie, activiteiten, e.d. 
 
Postzegels Wegh der Weegen 
Wij zijn erg trots op het idee van Martin Oudshoorn om postzegels met het beeldmerk van de Wegh te laten 
maken in verband met het 5-jarig jubileum. Alle 225 bedrijven die werden uitgenodigd voor de dialoogavonden 
voor het Streefbeeld vonden deze postzegels op onze brieven. 
Ook is er een aantal verkocht aan belangstellenden. 


